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 B. Oddział przedszkolny w Imielnie: 

Lp Nazwa Opis j.m

. 

ilość Cena 

jedn. 

netto (zł) 

Wartość 

netto (zł) 

VA

T 

(zł) 

Wartość 

brutto (zł) 

B.1  Organizacja placu zabaw dla oddziału przedszkolnego w  Imielnie 

1 Dostawa i 

montaż 

zabawki 

wielofunkcyjn

ej 

Zabawka wielofunkcyjna Quadro dla dzieci powyżej 3 lat. Skład zestawu: 1 

zjeżdżalnia dla młodszych dzieci, pomost tunelowy z lin, 1 ścianka 

wspinaczkowa skośna, 1 rura strażacka, gra w kółko i krzyżyk, 1 wieża z 

daszkiem. Maksymalna wysokość upadku 1,05m. Pole powierzchni 

35,5m
2
.Pole całkowitej strefy bezpiecznej 35,5m

2
. Obwód strefy 

bezpieczeństwa 25m. Urządzenie w wersji Ekstra wykonane z drewna 

klejonego warstwowo, wzdłużenie ryflowane o przekroju kwadratowym 

80x 90mm, zabezpieczone specjalną lazurą. Daszki zabezpieczenia ze 

sklejki wodoodpornej o wysokiej wytrzymałości laminowanej filmem 

melaminowanym, krawędzie malowane farbami na bazie naturalnych 

wosków. Łączenia elementów za pomocą opatentowanych wyprasek z 

wkładkami z tworzywa sztucznego, w których łącznikiem jest gruby wkręt 

fi 10 mm. Wszystkie elementy stalowe wykonane z wysokiej jakości stali, 

malowane farbami proszkowanymi poliestrowymi, co sprawia, że są 

odporne na warunki atmosferyczne. Powierzchnie czołowe słupów 

zabezpieczone są specjalnymi plastikowymi kapturkami, które eliminują 

wchłanianie wilgoci. Wszystkie połączenia śrubowe ukryte pod 

estetycznymi korkami. Pomost tunelowy wykonany z wytrzymałych lin 

polipropylenowych z rdzeniem stalowym o średnicy 16 -18mm, które 

połączone są ze sobą łącznikami aluminiowymi oraz z tworzywa 

sztucznego. Stelaż zjeżdżalni wykonany ze stali konstrukcyjnej malowany 

proszkowo. Część zjazdowa wykonana z blachy nierdzewnej. Boczki/burty 

zjeżdżalni wykonane ze sklejki wodoodpornej. Elementy konstrukcyjne 

urządzenia osadzone na metalowych, ocynkowanych kotwach betonowych, 

co powoduje  odizolowanie drewna od gruntu na ok. 10 cm. Montaż w 

cenie. 

szt. 1     
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2 Dostawa  i 

montaż 

zabawki 

wielofunkcyj-

nej 

Urządzenie wielofunkcyjne przeznaczone dla dzieci od lat trzech. 

Zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176. 

Urządzenie składa się: 1 liczydło, 1 ścianka do robienia zdjęć, 1 koło 

fortuny- gra, 1 okienko kasowe, 1 balkonik widokowy, 1 sklepik, 1 schody 

ułatwiające wejście dla młodszych dzieci. Kolorystyka niebiesko-czerwona. 

Urządzenie wykonane z drewna klejonego warstwowo, wzdłużnie 

ryflowane o przekroju okrągłym śr.120mm zabezpieczone specjalną lazurą, 

montowane na kotwach stalowych, daszki i zabezpieczenia- drewno 

krojone warstwowo o przekroju kwadratowym 90x 90mm, zabezpieczone 

specjalną lazurą; płyta HDPE, która nie wchłania wody, jest odporna na 

wgniecenia, zarysowania i promieniowanie UV. Element łączone za 

pomocą opatentowanych wyprasek z wkładkami z tworzywa sztucznego, 

łącznikiem jest gruby wkręt fi 10mm. Na zabezpieczeniach i ściankach 

ciekawe aplikacje wykonane techniką frezowania. Aplikacje są trwałe, 

odporne na ścieranie  i warunki atmosferyczne. Połączenia śrubowe ukryte 

pod estetycznymi korkami. Elementy stalowe wykonane ze stali, 

pomalowane farbami  proszkowymi poliestrowymi, odporne na warunki 

atmosferyczne. Powierzchnie czołowe słupów zabezpieczone specjalnymi, 

plastikowymi kapturkami,  eliminującymi wchłanianie wilgoci. Elementy 

konstrukcyjne osadzone na metalowych ocynkowanych kotwach 

betonowych, co powoduje odizolowanie drewna od gruntu na około 10 cm. 

Solidny stelaż zjeżdżalni wykonany ze stali konstrukcyjnej malowany 

proszkowo. Część zjazdowa wykonana z blachy nierdzewnej. Boczki-burty 

zjeżdżalni wykonane z tworzywa HDPE. Zjeżdżalnia odporna na warunki 

atmosferyczne. Maksymalna wysokość urządzenia od gruntu 332 cm, 

wysokość upadku 1,05 cm, głębokość kotew w gruncie 60 cm. Pole 

powierzchni 36,5m
2
, pole całkowitej strefy bezpiecznej 36,5m

2
. Montaż w 

cenie.  

szt. 1     

3 Dostawa i 

montaż 

Karuzela tarczowa z obrotową platformą (aluminium lub stal ocynkowana),  

zakotwiona w ziemi, 3 ramiona zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 

szt. 1     
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karuzeli 

tarczowej z 

siedzeniami 

dwukrotne malowanie proszkowe, średnica 150 cm, śruby i mocowania 

wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne, w 

plastikowych zaślepkach. Wysokość od siedziska do gruntu 36 cm, 

wysokość w gruncie 12 cm. Kolor niebiesko czerwony. 

4 Dostawa i 

montaż 

sprężynowców  

-  konik  

Bujak - jednopunktowe urządzenie kołyszące, które użytkownik może 

wprawić w ruch wokół centralnego podparcia.   

Sprężyna z pręta ϕ20 mm (stal 50CRV4). Fundament z betonu C12/15 

(alternatywnie montaż na stalowej podstawie). 

Elementy złączne ocynkowane osłonięte plastikowymi korkami. 

Rączki (podnóżki) plastikowe, duże, zapobiegające przed urazami oczu. 

Formatki ze sklejki liściastej wodoodpornej z filmem melaminowym (gr. 

18mm). Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 

malowanie proszkowe. 

Wymiary: :  długość: 100-110 cm, szer. 25-35 cm. wys. 45-90 cm. Kształt 

– konik    

szt. 1     

5 Dostawa i 

montaż 

sprężynowców  

- kogut  

Bujak - jednopunktowe urządzenie kołyszące, które użytkownik może 

wprawić w ruch wokół centralnego podparcia.   

Sprężyna z pręta ϕ20 mm (stal 50CRV4). Fundament z betonu C12/15 

(alternatywnie montaż na stalowej podstawie). 

Elementy złączne ocynkowane osłonięte plastikowymi korkami. 

Rączki (podnóżki) plastikowe, duże, zapobiegające przed urazami oczu. 

Formatki ze sklejki liściastej wodoodpornej z filmem melaminowym (gr. 

18mm). Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 

malowanie proszkowe. 

Wymiary:  długość: 100-110 cm, szer. 25-35 cm. wys. 45-90 cm. Kształt – 

kogut  

szt. 1     

6 Dostawa i 

montaż 

sprężynowców  

- słoń  

Bujak - jednopunktowe urządzenie kołyszące, które użytkownik może 

wprawić w ruch wokół centralnego podparcia.   

Sprężyna z pręta ϕ20 mm (stal 50CRV4). Fundament z betonu C12/15 

(alternatywnie montaż na stalowej podstawie). 

Elementy złączne ocynkowane osłonięte plastikowymi korkami. 

szt. 1     
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Rączki (podnóżki) plastikowe, duże, zapobiegające przed urazami oczu. 

Formatki ze sklejki liściastej wodoodpornej z filmem melaminowym (gr. 

18mm). Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 

malowanie proszkowe. 

Wymiary:  długość: 100-110 cm, szer. 25-35 cm. wys. 45-90 cm. Kształt – 

słoń  

Wartość netto (zł):  

Podatek VAT (zł):  

Wartość brutto (zł):  

B.2 Dostosowanie  pomieszczeń  

1 Lustro Lustro w kształcie prostokąta o wymiarach 50cm wys., 100 cm szer., 

zawieszane na ścianie. Bezpieczne dla uczniów. 

szt. 2     

2 Podajnik do 

mydło 

Dozownik do mydła w płynie wykonany z aluminium o poj. 1000ml dla 

personelu. Uruchamiany przyciskiem, uzupełniany butelką jednorazową lub 

wkładem uzupełniającym, zawór niekapek, przykręcany do ściany. W skład 

zestawu wchodzą wkręty z kołkami do zamocowania dozownika. Wym. 

297mm x105 mm x 102mm. 

 

 

 

szt. 

 

 

 

5 

    

3 Podajnik na 

ręczniki 

Podajnik do ręczników papierowych w listkach o poj. 400 listków. 

Wykonany z białego tworzywa ABS. Wym. 27 x 13x 27cm 

 

szt. 

 

5 

    

4 Podesty do 

toalet i 

umywalek 

Podesty wykonane z trwałego tworzywa sztucznego, brzegi wykończone 

antypoślizgowymi elementami zapewniają stabilność i sprawiają, że podest 

nie przesuwa się. Wym. 42 x 30 x 14cm 

 

 

szt. 

 

 

4 

    

5 Lustro Lustro w kształcie prostokąta o wym. 80cm wys., 40cm szer., zawieszane 

na ścianie podświetlone diodami LED z efektem głębi podświetlenia.  

szt.  2     

6 Podajnik na 

mydło 

Dozownik do mydła w płynie wykonany z aluminium o poj. 1000 ml dla 

personelu. Uruchamiany przyciskiem, uzupełniany butelką jednorazową lub 

wkładem uzupełniającym, zawór niekapek, przykręcany do ściany. W skład 

zestawu wchodzą wkręty z kołkami do zamocowania dozownika. Wym. 

297mmx105mmx102mm. 

 

 

 

 

szt. 

 

 

 

 

2 

    

7 Suszarka do 

rąk 

Elektryczna suszarka do rąk w obudowie ze stali szlachetnej, ekonomiczna, 

cicha w użytkowaniu, włączana automatycznie.  

 

szt. 

 

2 
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Wartość netto (zł):  

Podatek VAT (zł):  

Wartość brutto (zł):  

B.3 Dostawa wyposażenia do utrzymania pomieszczeń w czystości 

1 Odkurzacz Do odkurzania na sucho z zastosowaniem wydajnych filtrów  i worków,  

które skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się kurzu. Rodzaj zasilania: 

sieciowe 230V.  Pojemność zbiornika min. 8 l., moc min. 1200W, długość 

przewodu pow.10 m, wykonany z trwałych odpornych na uderzenia 

materiałów. Gwarancja min. 24 miesiące 

szt. 1     

2 Akcesoria do 

sprzątania  

W skład kompletu wchodzi: 

- Kosz na śmieci – 1 szt. stojący, wykonany z plastiku o poj. 15 l w  

brązowy, szt. 1 

 - Mop – 1 szt. szczotka do zamiatania podłogi, wykonana z poliestru– 1 

szt. 

-  zmiotka + szufelka – 1 szt. wykonane z poliestru.  

- Wiadro z wyciskaczem – 1 szt. wykonane z poliestru.  

- Żelazko do prasowania, zasilanie 230V, dł. kabla 3m, kolor biały – 1 szt.  

- Deska do prasowania- 1 szt. stabilna, z możliwością składania, pow. do 

prasowania pokryta gładką, odporną na temperaturę tkaniną.   

kpl 1     

Wartość netto (zł):  

Podatek VAT (zł):  

Wartość brutto (zł):  

         

B. 4 Dostawa wyposażenia do kuchni 

1 Talerze 

głębokie  

Wysokogatunkowa, biała porcelana DI DIM, wzmocnione brzegi, solidna 

jakość szkliwa, najwyższa odporność na zadrapania, obtłuczenia i szok 

termiczny. Śr. 220mm 

 

 

szt. 

 

 

24 

    

2 Talerze płytki Wysokogatunkowa, biała porcelana DI DIM, wzmocnione brzegi, solidna 

jakość szkliwa, najwyższa odporność na zadrapania, obtłuczenia i szok 

termiczny. Śr.250mm 

 

 

szt. 

 

 

24 

    

3 Talerze płytki Wysokogatunkowa, biała porcelana DI DIM, wzmocnione brzegi, solidna       
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jakość szkliwa, najwyższa odporność na zadrapania, obtłuczenia i szok 

termiczny. Śr. 170mm 

 

 

szt. 

 

24 

4 Filiżanki Wysokogatunkowa, biała porcelana DI DIM, wzmocnione brzegi, solidna 

jakość szkliwa, najwyższa odporność na zadrapania, obtłuczenia i szok 

termiczny. Poj.150 ml 

 

 

 

szt. 

 

 

24 

    

5 Spodki Wysokogatunkowa, biała porcelana DI DIM, wzmocnione brzegi, solidna 

jakość szkliwa, najwyższa odporność na zadrapania, obtłuczenia i szok 

termiczny. Śr.170mm 

 

szt. 24     

6 Półmiski 

owalne 

Wysokogatunkowa, biała porcelana DI DIM, wzmocnione brzegi, solidna 

jakość szkliwa, najwyższa odporność na zadrapania, obtłuczenia i szok 

termiczny. Wym. 220x140mm 

 

 

 

szt. 

 

 

2 

    

7 Cukiernica  Wysokogatunkowa, biała porcelana DI DIM, wzmocnione brzegi, solidna 

jakość szkliwa, najwyższa odporność na zadrapania, obtłuczenia i szok 

termiczny. Poj. 230 ml. Wym. 95x (H)90mm 

 

 

 

szt. 

 

 

2 

    

8 Widelce 

deserowe 

Wykonane ze stali nierdzewnej, polerowane. Długość 145 mm. 

 

 

szt. 

 

24 

    

9 Łyżki Wykonane ze stali nierdzewnej, polerowane. Długość 198 mm. szt. 25     

10 Widelce  Wykonane ze stali nierdzewnej, polerowane. Długość 198 mm. szt. 25     

11 Kubki Profesjonalne szkło, można piętrować. Poj. 0,25 l szt. 25     

12 Pogrzewacz Wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewnej. W komplecie: 1 

pojemnik na paliwo, 1 pojemnik okrągły do potraw, pokrywa. . Śr.420mm, 

poj.7,5l 

 

 

szt. 

 

 

 

 1 

    

13 Zestaw noży z 

ostrzałką  

Noże standard – uniwersalne w kolorze czarnym, uchwyt z polipropylenu, 

szlif kulowy ( krojenie bez przywierania). Każdy nóż w osobnym blistrze. 

Zawartość: nóż uniwersalny krótki szt.1; nóż uniwersalny ząbkowany szt.1; 
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nóż do mięsa szt,1; nóż kucharski szt.1 dł.180/320mm; nóż kucharski szt.1 

dł. 240/385mm; ostrzałka do noży z zabezpieczeniem palców szt.1 . 

 

kpl 

 

 

 1 

 

14 Deska do 

krojenia  

Wykonana z klejonego drewna  i posiadająca uchwyty. Wym. 530 x 325x 

45mm 

 

szt. 

 

 2 

    

15 Szatkownica 

do warzyw  

Szatkownica ręczna do warzyw – typ V, wykonana z twardego tworzywa, 

noże z najwyższej jakości stali nierdzewnej, w zestawie 5 przystawek, 

składana podpórka z antypoślizgowymi nóżkami, możliwość uzyskania 2 

grubości słupków 6 i 9 mm, Wy. 130x335x(H)75mm 

 

 

 

szt. 

 

  

 

1 

    

16 Zestaw misek Wykonany z aluminium Profi Line. Minimalna grubość ścianki 4 mm. Poj. 

2,3l, wym. śr.240 x (H) 88mm – szt.1; Poj.3,3l wym. śr. 259 x (H) 92mm – 

szt.1; Poj.4,9l, wym. śr.300 x (H) 118mm – szt.1 

 

 

kpl 

 

 

 1 

    

17 Wkład do 

gotowania 

makaronu 

Wykonany z aluminium Profi Line. Minimalna grubość ścianki 4 mm, 

lekka, solidna konstrukcja. Poj. 18,0 l. Wym. śr.360 x (H) 290mm 

 

 

szt. 

 

 

 1 

    

18 Szczypce do 

spaghetti 

Umieszczone w blistrze, dł. 200mm  

szt. 

  

 1 

    

19 Przybory do 

serwowania 

Przybory MONOBLOK PROFI LINE – chochle wykonane z jednego 

kawałka stali nierdzewnej, pozbawione spawów i zagięć, spełniają normy 

HACCP, wywinięty brzeg zapobiega kapaniu podczas nalewania, grubość 

uchwytu 4 mm, poj. 0,125 l wym. śr.80x320mm 

 

 

 

szt. 

 

 

 

 2 

    

20 Zestaw 

pojemników  

Pojemniki GN BUDGET LINE - wykonane ze stali nierdzewnej, 

zaokrąglone krawędzie, mogą być stosowane w piecach konwekcyjnych, 

lodówkach, bemarach i podgrzewaczach. Pojemnik GN 1/1 poj.9,0 l 

wym.530x325mm wys. 65mm – szt. 1 Pojemnik GN 1/1 poj. 5,0 l 

wym.530x325mm wys.40mm – szt.1 Pojemnik GN2/3 poj. 9,0 l 

wym.354x325mm wys.100mm – szt.1 Pojemnik GN 2/3 poj.5,5 l 

wym.354x325mm wys.65mm – szt.1 Pojemnik GN1/2 poj. 12,5 l 

wym.325x265mm wys.200mm 

kpl 1     

21 Chochla  Chochla MONOBLOK wykonana z jednego kawałka stali nierdzewnej 

pozbawiona spawów, zagięty uchwyt do zawieszania. Śr.120mm 
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wys.425mm, poj.0.45 l szt.  1 

22 Termos  Termos z pompką, wykonany ze stali nierdzewnej. Poj. 2,2l 

wym.śr.250x(H)340mm 

 

szt. 

 

 2 

    

23 Czajnik 

elektryczny 

Wykonany ze stali nierdzewnej, poj. 1,5 l  

szt. 

 

 2 

    

24 Wanna z 

uchwytem 

Wykonana ze stali satynowej z uchwytami. Śr. 450x(H)200mm. Poj. 21,0 l szt.  1     

25 Czajnik Czajnik z pokrywką, uchwyt z bakelitu. Poj.6,5 l śr. 260mm szt.  1     

26 Wiadro z 

pierścieniem 

Podziałka wewnątrz wiadra i wzmocniona podstawa. Poj. 12,0 l ; śr. 

300x(H)290mm 

 

szt. 

 

 1 

    

27 Garnek średni Wykonane ze stali nierdzewnej satynowej, grube wielowarstwowe dno 

kapsułowe z pokrywką. Śr.36cm, wys.22cm, poj.22,4 l 

 

szt. 

 

 1 

    

28 Garnek mały Wykonane ze stali nierdzewnej satynowej, grube wielowarstwowe dno 

kapsułowe z pokrywką. Śr.36 cm, wys. 18 cm, poj. 18,3 l 

 

szt. 

 

 1 

    

29 Termometr Termometr do mroźni i lodówek, wykonany ze stali nierdzewnej, posiada 

specjalną zawieszkę oraz stopkę, czytelna tarcza. Wym. śr. 60x(H)70mm 

 

szt. 

  

 1 

    

30 Termometr Sonda ze stali nierdzewnej z możliwością pozostawienia jej w piekarniku 

podczas pieczenia ( żaroodporna), z sygnałem dźwiękowym, funkcja 

zegara, bateria w zestawie. Wym. 65x70x(H)17mm 

 

 

szt. 

 

 

 1 

    

31 Gęsiarka  Naczynie ze stali nierdzewnej, owalne z pokrywką o poj. 6 l szt.  1     

32 Zestaw 

tłuczków do 

mięs 

Zestaw tłuczków w skład którego wchodzi: 

 - Tłuczek „szefa kuchni” łączący cechy tradycyjnego tłuczka z 

profesjonalnym, opatentowanym siekaczem do mięsa, układ sprężynowy 

połączony z 56 nożami nacinającymi włókna mięsa. Dł. rączki 185 mm;  

szt.1  

- Aluminiowy tradycyjny dwustronny tłuczek do mięsa, powierzchnia z 

piramidkami do rozbijania oraz powierzchnia gładka . Dł. 220mm;  1 szt. 

 

 

 

 

kpl 

 

 

 

 

 1  

    

33 Mikser  Mikser ze stojakiem i misą w kolorze biało – szarym. Urządzenie 

wyposażone w przyciski zwalniające mieszadła i ułatwiające wysunięcie 

końcówek. Regulacja prędkości pracy pozwalające dostosować obroty do 

indywidualnych potrzeb z  5 ustawieniami prędkości. Urządzenie powinno  

szt. 1     
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ubijać, dokładnie mieszać produkty oraz ponadto być wyposażone w 

funkcję  ugniatanie ciasta,. Gwarancja 2 lata. Poj.misy 3 l; napięcie 230V; 

moc min. 350W. Mieszadła ze stali nierdzewnej, końcówka miksująca z 

tworzywa sztucznego. 

34 Blender Ręczny mikser pozwalający  uzyskać różne konsystencje produktów 

spożywczych, 2 prędkości pracy, wyposażony w  pojemnik akrylowy o poj. 

0,75 l; trzy ostrza o  dł. ramienia 195mm. Max. zanurzenie 190mm, 

śr.69mm ; rózga – dł.140mm śr.55mm i masher – dł.170mm śr.100mm. 

Moc  min. 700W 

 

 

 

 

szt. 

 

 

 

 

 1 

    

35 Zestaw do 

sprzątania – 

doposażenie 

kuchni  

(korekta 5.03) 

Siekacz do cebuli Casci niemieckiej  marki Zack. Jednym naciśnięciem 

dłoni posieka cebulę. Produkt wykonany ze stali nierdzewnej 18/10 o ma- 

towym wykończeniu. Rozmiar 15,5x8cm; szt. 1 

Tarka spiralna do warzyw i owoców – Lurch Super Krajalnica. Wymienne 

ostrza pozwalają tworzyć różne kształty, które ozdobią każde danie. 

Posiada 3 wymienne ostrza, chowane w podstawie krajalnicy. Dodatkowo 

w komplecie znajdują się 2 stalowe i 20 drewnianych szpikulcy. Całość 

wykonana z odpornego tworzywa sztucznego, a ostrza ze stali nierdzewnej. 

Wymiary 17x22 cm, wys. 30cm; szt. 1 

 

 

szt. 

 

 

 2 

 

    

Wartość netto (zł):  

Podatek VAT (zł):  

Wartość brutto (zł):  

  

B.5  Dostawa mebli i wyposażenia wypoczynkowego : 

1 Rolety 

okienne  

Roleta okienna wewnętrzna do sali dydaktycznej o nietypowym rozmiarze, 

opis okna: jedno skrzydło okienne o szer.110cm, drugie skrzydło okienne o 

szer.43cm., długość okna 135cm. Roleta wolnowisząca, przeciwsłoneczna, 

wykonana z tkaniny, gładka. UWAGA: Należy wykonać dokładne 

pomiary przed wykonaniem i montażem.  

szt. 3     

2 Mały daszek Kształtka piankowa. Wymiary 42cm x 85cm x 30cm * szt. 2     

3 Minimostek Kształtka piankowa. Wymiary 30cm x 60cm x 30cm * szt. 2     

4 Sześciokąt Kształtka piankowa. Wymiary 60cm x 60cm x 30cm * szt. 2     



 

10 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

max 

5 Walec długi Kształtka piankowa. Wymiary śr.30cm x dł.120cm * szt. 2     

6 Walec średni Kształtka piankowa. Wymiary śr.30cm x dł.60cm  * szt. 2     

7 Walec krótki Kształtka piankowa. Wymiary śr.30cm x dł.30cm  * szt. 2     

8 Trójkąt średni Kształtka piankowa. Wymiary szer.30cm x wys.30cm x dł.60cm * szt. 2     

9 Belka długa  Kształtka piankowa. Wymiary szer.30cm x wys.30cm x dł.120cm *  szt. 2     

10 Belka mała  Kształtka piankowa. Wymiary szer.30cm x wys.30cm x dł.60cm * szt. 2     

11 Kostka mała Kształtka piankowa. Wymiary szer.30cm x wys.30cm x dł.30cm * szt. 1     

12 Puf owalny Stolik wym. Śr.45cm wys.30cm, wykonany z nietoksycznej pianki pokrytej 

łatwą do utrzymania w czystości tkaniną meditap, rodzajem sztucznej 

skóry. Doskonale nadaje się do kącików zabaw. Kolor odcienie 

niebieskiego. 

szt. 1     

13 Puf 

prostokątny 

Kanapa wym. wys.60cm dł. 120cm gł.45cm, wykonany z nietoksycznej 

pianki pokrytej łatwą do utrzymania w czystości tkaniną meditap - rodzaj 

sztucznej skóry. Kolor: odcienie niebieskiego  

szt. 1     

14 Puf 

kwadratowy 

Kanapa wym.wys.60cm gł.45cm dł.80cm wykonany z nietoksycznej pianki 

pokrytej łatwą do utrzymania w czystości tkaniną meditap - rodzaj 

sztucznej skóry. Kolor: odcienie niebieskiego, 

szt. 1     

  UWAGA * W/w kształtki piankowe wykonane są z pianki pokrytej 

skajową tkaniną praktyczną w użytkowaniu, łatwozmywalną, 

antypoślizgową, odporną na urazy mechaniczne, kolor niebiesko - 

czerwony 

      

15 Pufy Wygodne siedziska w formie zwierzątek pokryte przyjemną, wytrzymałą i 

łatwą do czyszczenia tkaniną PCW; wypełnienie z pianki;  śr. 35cm 

wys.30cm.  

1 Komplet (Kurka - szt. 5, Żabka - szt. 5, Kotek – szt. 5, Krówka – szt. 5)                                                                                                        

kpl 

 

1     

Wartość netto (zł):  

Podatek VAT (zł):  

Wartość brutto (zł):  

  

B.6  Dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek, artykułów plastycznych: 
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1 Lalka mała 

Dama 

Zabawka lala w sukience z długimi włosami do czesania. Ruchome rączki i 

nóżki pozwalające jej stać i siadać. Wys. 44 cm 

szt. 3     

2 Bobas mały Zabawka wykonana z przyjemnego w dotyku bardzo wytrzymałego 

tworzywa, korpus lalki miękki, pokryty bawełną. Wys. 28 cm 

szt. 3     

3 Bobas średni Zabawka wykonana z przyjemnego w dotyku bardzo wytrzymałego 

tworzywa, korpus lalki miękki, pokryty bawełną. Wys. 40 cm 

 

szt. 

 

3 

    

4 Ubranka dla 

lalek 

Komplet ubranek składający się z: 

- Dwuczęściowa piżamka plus para skarpetek – 30cm –  1 szt.; 

- Jednoczęściowe ubranko plus para skarpetek – ubranko pajacyk – 28cm – 

szt. 2; 

 - Jednoczęściowe ubranko plus para skarpetek – ubranko pajacyk  - 40cm – 

szt. 3  

kpl 1 

 

    

5 Lalka siedząca  Miękka lalka o  wys. ok. 30cm.  szt. 2     

6 Auto terenowe  Zbudowane z bezpiecznych i trwałych elementów o  bardzo realistycznym 

wyglądzie. Posiada ruchome elementy podwozia.  Marka Toyota. Wym. 

38x24x23cm. Zabawka dla dzieci od lat 3 

 

 

szt. 

 

 

4 

    

7 Mix 4 aut 

osobowych 

Mix  zabawek, w skład którego wchodzą 4 auta osobowe: Peugeot, Garbus, 

Citroen, Jeep Wrangler. Wym. 22x12x12cm, przeznaczony dla maluchów 

od 3 lat. Zbudowane z bezpiecznych i  trwałych elementów o posiadające   

realistyczny wygląd. 

 

 

szt. 

 

 

3 

    

8 Auto. Straż 

pożarna  

Zabawka przeznaczona dla maluchów od 3 lat posiadający ruchome 

elementy podwozia, co zwiększa jej atrakcyjność, wyposażona ponadto w  

podnoszoną i wysuwaną drabinę. Wym. 47x27x16cm. Zbudowana z 

bezpiecznych i trwałych elementów.  

 

 

szt. 

 

 

2 

    

9 Auto. 

Betoniarka  

Zabawka przeznaczona dla maluchów od 3 lat posiadająca ruchome 

elementy podwozia, obrotową gruszka na korbę, zwijany wąż, drabinkę, lej 

oraz szufle. Wym.38x26x16cm 

 

szt. 

 

2 

    

10 Auto. 

Wywrotka  

Duży pojazd z ruchomymi elementami o ogromnej wytrzymałości z 

ruchomą naczepą przeznaczony dla maluchów od 3 lat. Wym. 77,5 cm 

 

szt. 

 

1 

    

11 Gigant Truck. 

Wywrotka  

Auto o dużych gabarytach i ogromnej wytrzymałości posiadający wiele 

ruchomych elementów uatrakcyjniających zabawę przeznaczony dla 

 

szt. 

 

2 
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maluchów od 3 lat. Wym. 55x36,5x32cm. 

12 Mata 

piankowa. 

Miasto 

Zestaw piankowych puzzli, które po połączeniu tworzą matę z wzorem 

kolorowego miasta. Doskonałe uzupełnienie zabaw tematycznych oraz 

edukacyjnych np. nauka zasad ruchu drogowego. Uniwersalne, 

nieograniczone wzorem brzegi umożliwiają łączenie kilku mat w jeden na 

zasadzie puzzli. Może również służyć jako ozdoba sali zabaw. 9 szt. o 

wym. 30x30cm, grubość pianki 13mm 

 

 

 

 

 

szt. 

 

 

 

 

 

1 

    

13 Warsztat dla 

majsterkowi-

cza  

35- elementowy zestaw zabawkowy  wyposażony w narzędzia, śruby i 

elementy konstrukcyjne, które można łączyć. Wysokość 87cm 

 

szt. 

 

1 

 

    

14 Akcesoria do 

kuchni 

Zabawkowy zestaw w skład którego wchodzą: 

- 4 garnki z uchwytami + 4 pokrywki. Śr. 11 cm – 2 kpl. 

 - 3 rondelki + jedna pokrywka. Śr. 13 cm – 2 kpl. 

-  Suszarka do naczyń. Wym. 30x24x5cm – 2 szt.  

- Pieczywo wielkość naturalna 7 szt. : różne gatunki w całości oraz kromki: 

bagietka, chleb tostowy, chleb żytni, bułki – 2 kpl. 

 - Jajka wielkość naturalna 12 jajek w całości 6 połówek i 4 jajka sadzone – 

2 kpl. 

-  Sery- wielkość naturalna 7 szt. imitacja najpopularniejszych serów – 1 

kpl.  

 - Wędliny i mięso – wielkość naturalna 9 szt. : pieczeń, parówka, kurze 

udka, 3 rodzaje kiełbas, kotlet schabu z kością – 1 kpl. 

 - Ryby- wielkość naturalna 7 szt. : pstrąg, sola, różanka, zębatka, 3 

sardynki – 1 kpl. 

Zes

taw 

 

1 

 

 

    

15 Wyposażenie 

sklepu 

Zabawkowe zestawy w skład którego wchodzą: 

 - Asortyment wyrobów piekarniczych - 32 elementy w czterech różnych 

rodzajach, wierna imitacja z tworzywa sztucznego: 8 elementów na każdy 

rodzaj – 1 sz. 

 - Z cukierni 22-częściowy zestaw: 4 gofry, 2 tarty malinowe, 2 tarty 

jagodowe, 2 precle, 2 obwarzanki, 4 tabliczki czekolady, 2 precle-serca,     

3 bezy; 2 szt.  

 

 

szt. 

 

 

 

 

3 
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16 Domek dla 

lalek 

Duży dwupoziomowy domek dla lalek wykonany z drewna. 

Wym.63x36cm, wys.57cm. 

szt. 1     

17 Drewniane 

mebelki  

Małe drewniane mebelki. Wyposażenie domku. Wymiar do 13 cm. 

  - Mebelki kuchnia - 10 elementów, tj.  stół, 4 krzesła, kwiatek w doniczce, 

lodówka, zlewozmywak, szafka i kuchenka  (1 kpl ) 

 - Mebelki sypialnia – 6 elementów: tj.  szafa, łóżko, toaletka, stolik nocny, 

pufa i lampa (1 kpl) 

 - Mebelki łazienka – 5 elementów: tj. wanna, pralka, zlew, bidet, sedes ze 

spłuczką (1 kpl) 

 - Mebelki salon – 11 elementów : tj. fortepian, pufa, sofa, 2 fotele, stolik, 

szafa, telewizor, lampa, 2 kwiatki w doniczce  (1 kpl) 

 

 

kpl 

 

 

 

4 

    

18 Serwis do 

zabawy 

Zestaw zabawkowy wykonany z trwałego tworzywa sztucznego. 

Różnorodny 40-częściowy zestaw w kolorze różowym, pomarańczowym, 

żółtym i zielonym. Zawartość: 1 taca (dł.38xszer.33cm), garnek z 

pokrywką, solniczka i pieprzniczka, 1 dzbanek z pokrywką, 4 filiżanki, 4 

spodki, 1 dzbanek na mleko, 4 noże, 4 łyżki, 4 widelce, 4 kubki, 4 talerzyki, 

1 cukierniczka z pokrywką. 

 

 

kpl 

 

 

1 

    

19 Wyposażenie 

kuchni 

Zestaw zabawowy w skład którego wchodzi: 1 dzbanek do herbaty, 1 

dzbanek do kawy z pokrywką, 6 głębokich i 6 talerzy obiadowych, 6 

filiżanek i 6 spodków, 6 kubków, 6 kubeczków na jajka i 6 jajek, 2 dzbanki 

do mleka, 2 cukiernice z pokrywka-mi, po 6 noży, widelców, łyżek i 

łyżeczek. Materiał tworzywo sztuczne. Komplet 72- częściowy. 

 

szt. 

 

1 

 

    

20 Kosz 

piknikowy 

Zamykany pleciony kosz piknikowy z praktyczną podszewką  wewnątrz i 

skórzanymi paskami zapinane na rzepy. 

Wymiary: dł.22xwys.ok.25xgł.12cm. Zawartość: 1 duży garnek z 

pokrywką, 1 mały garnek, 1 cukiernica, 4 szklanki, 4 talerze, 4 łyżki. 

Materiał porcelana stołowa. Kolory zielony, pomarańczowy, żółty, 

niebieski. 

szt. 2     

21 Wózek dla 

lalek 

Wózek dla lalek: gondola i spacerówka w jednym. Regulowane nachylenie 

oparcia i regulacja obszaru na nogi, składana osłona przeciwsłoneczna lub 

przeciwdeszczowa, rączka wózka z regulacją wysokości max. 65cm, 

szt. 2     
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nosidełko (ok.23x43cm) z poduszką, koszyk na zakupy ( na dole), pas 

bezpieczeństwa. Materiał : metalowy stelaż, tworzywo sztuczne, 

wytrzymały pokrowiec wykonany w 100% z perylenu. Wymiary 

ok.szer.36xwys.68xgł.65cm. Od 3 lat. Kolor zielony i różowy 

22 Wózek 

spacerowy 

Przypominający prawdziwy wózek dziecięcy; wyposażony w siedzisko z 

tkaniny, podpórki pod rączki i nóżki, a także dolna półeczkę z pojemnikiem 

na zakupy lub drobiazgi. Wym. 55x41x28cm 

szt. 2     

23 Kołyska dla 

lalek 

Kołyska z koszykiem. Drewniane płozy przykręcone są do koszyka, 

Kołyska nadaje się dla lalek o długości max. 50 cm, wewnątrz wyłożona 

tkaniną. Wymiary : ok. dł.56x szer.41x wys.45cm z dwuczęściową pościelą 

 

 

szt. 

 

 

2 

    

24 Chusta 

animacyjna z 

motywami 

Wszystkie odcinki chusty mają kieszonki na piłki oraz nadrukowane cyfry 

od 1 – 10. Poszczególne segmenty (w 3 powtarzalnych kolorach) ukazują 

zabawne pojazdy i zwierzęta ( lądowe, wodne i latające). Chusta z 12 

uszkami- w zestawie z torbą i pomysłami na gry. Materiał: nylon w 4 

kolorach. Wymiary: śr. 336 cm, śr .otworów z siatką 23 cm. 

szt. 2     

25 Klocki zębatki  Wielobarwne zębatki  składające się z  165 części wykonany z tworzywa 

sztucznego. Dwie płyty – podstawki (każda 31x22x1cm) stanowią podporę 

konstrukcji, a po skończonej zabawie zamykają skrzynkę z narzędziami 

(32x23x17cm). W zestawie  instrukcja budowy różnych modeli. 

 

 

 

szt. 

 

 

 

2 

    

26 Torba z 

instrumentami 

Zestaw zabawkowy - praktyczna torba z licznymi kieszeniami wykonana z 

trwałej tkaniny i zamykana na zamek. Zawartość: tamburyn, tamburyn z 

membraną, 5 trójkątów ( 10-20cm), 2 drewniane marakasy, duże guiro z 

tarką, 2 tonbloki, 2 tony, tonblok (1 ton), pudełko akustyczne, 2 kastaniety, 

kastaniety z rączką, para klawesów i shaker metalowy. Wymiary torby po 

zamknięciu 40x40cm 

 

 

 

 

 

szt. 

 

 

 

 

 

1 

    

27 Kostki do gry  Opakowanie 100 szt. zawiera po 20 kostek w kolorze: czerwonym, 

zielonym, niebieskim, białym i żółtym. Wymiary 1,4x1,4,x1,4cm 

 

szt. 

 

1 

    

28 Teatrzyk ze 

stelażem 

Kolorowy teatrzyk na stelażu wykonany z trwałej tkaniny z haftowanymi 

aplikacjami z ruchomą kurtyną. Wys. teatrzyku zapewnia pełne zasłonięcie 

stojącego za nim małego aktora. Wymiary: 87x168,5cm. 

szt. 1     

29 Torba z Zestaw składający się z  14 pacynek: mama, tata, syn, córka, babcia, szt. 1     
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pacynkami  dziadek, świnka, lew, kot, żyrafa, owieczka, król, królowa,  Baba Jaga. 

Wymiary zamkniętej torby 64x47cm; wymiary otwartej torby 64x94cm. 

Wszystkie pacynki wykonane z miękkiej tkaniny. 

30 Abak do 

sortowania  

Liczmany nadające się do przeliczania i sortowania, układania w zbiory lub 

tworzenia z nich rytmów. Zawartość: 2 podstawy o wym.26x8x12cm z 5-

cioma trzpieniami do nakładania elementów w 10-ciu kształtach i 10-ciu 

kolorach, podstawy mogą być łączone ze sobą. Zestaw 100 elementów         

( śr.4cm) 

szt. 3     

31 Liczydło, 

cyfry i 

kołeczki 

Niekonwencjonalne liczydło wprowadzające pierwsze pojęcia ilości, 

segregowania oraz operacji na konkretach. Można stosować jako grę po 

dodaniu kostki. Zawartość: stabilna skrzynka (27x26cm) z 11 deseczkami 

(12,5x4cm) i po 55 czerwonych i niebieskich pionków (5cm). Materiał 

drewno. 

szt. 2     

32 Liczydło 

stojące  

Pomoc dydaktyczna składająca się z 10 rzędów korali (po 5 w każdym 

kolorze) umieszczonej w drewnianej ramie . Stabilny, składany stojak 

utrzymuje liczydło oraz pozwala na swobodne przemieszczanie go w różne 

miejsca sali. Wykonany w kolorze brzozy z metalowymi mocowaniami. 

Wymiar sztalugi 68x60x120cm; tablicy 68x71cm 

szt. 2     

33 Gra -  

układanka 

matematyczna 

Zestaw matematyczny składający się z drewnianych podstawek do 

umieszczania liczmanów i obrazków.  Zawartość: 10 tabliczek z dłońmi, 10 

z przedmiotami, 10 z cyframi pozwoli rozwijać pojęcie zbioru i liczby. 95 

elementów w pudełku. Od lat 3 

szt. 3     

34 Topologia 

„Bryły geome- 

tryczne” 

Zestaw dla dzieci  rozwijający myślenie logiczno-matematyczne i 

przestrzenne. Zawartość: 2 zestawy po 7 brył geometrycznych w czterech 

kolorach, 15 zielonych patyczków ( dł. 15cm), 2 podstawki na karty 

wzorcowe, 25 kart wzorcowych z tworzywa sztucznego ze wzorem po obu 

stronach ( wym, 19,5x13,5cm), 1 instrukcja. W plastikowej walizce. 

szt. 4     

35 Waga  Stabilna i estetycznie wykonana waga z drewna ze zdejmowanych szelkami 

z metalu. Wym: szer.26 x wys. 23 x gł.8cm 

szt. 3     

36 Gra planszowa 

„Sortowanie 

1. Pomoc dydaktyczna na zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej. Gra 

planszowa uatrakcyjniająca naukę dotyczącą ochrony środowiska i 

szt. 

 

4     
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śmieci” 

Gra planszowa 

„Zdrowe 

odżywianie” 

wskazująca odpowiednie zachowania sprzyjająca środowisku. 

Wym. planszy 39x39cm. Szt. 2 

2.  Gra planszowa oparta na zasadach zdrowego odżywiania. Produkty 

żywnościowe podzielone są na 6 grup oznaczonych innymi 

kolorami. Wym. planszy 60x32cm. Szt. 2 

37 Książki 

edukacyjne o 

tematyce 

ekologicznej 

Książki pokazujące 4 różne aspekty ochrony środowiska i  dostosowane  do 

możliwości percepcyjnych dzieci w wieku przedszkolnym. W prosty i 

ciekawy sposób uczą zastosowania zasad ekologii w codziennym życiu. 

Tytuły książek: 

„Plusk! Jak oszczędzam wodę”, „Fuj! Jak mniej śmiecić”, „Pstryk! Jak 

oszczędzać energię”, „ Uff! Jak dbać o powietrze”, „Zarazki”. 

Po 1 szt. każdego tytułu 

 

 

 

 

szt. 

 

 

 

 

5 

    

38 Plansze 

edukacyjne  

Plansze 

przyrodnicze – 

4 pory roku 

Dwustronne, zalaminowane plansze edukacyjne. Wym. 61x86cm. „Zdrowe 

nawyki”(1szt,), „Dobre wychowanie” (1szt.) 

Kartonowa aplikacja przedstawiająca zmiany zachodzące w naturze 

podczas poszczególnych pór roku. Wys.63cm – 4 pory roku. Szt.1 

 

szt. 

 

 

3 

    

39 Bajki-grajki na 

CD 

Kolekcja bajek muzycznych na płytach CD: „Czerwony Kapturek”, 

„Kopciuszek”, „Alicja w Krainie Czarów”, „Kot w butach”, „ Stoliczku 

nakryj się”, „Pinokio”. Po 1 szt.  z każdego tytułu 

 

 

szt. 

 

 

6 

    

40 Metodyka 

nauczania. 

Metoda 

Dobrego 

Startu 

„ Od wierszyka do literki” . M. Bogdanowicz M. Barańska E. Jakucka.     

W skład publikacji wchodzą dwa zeszyty z materiałem do wprowadzenia 

liter małych i wielkich. Wierszyki są punktem wyjścia do ćwiczeń 

językowych dotyczących analizy i syntezy słuchowej, wzrokowej.                      

Pamięciowe opanowanie tekstu ułatwia dzieciom wykonanie kolejnych 

ćwiczeń. 

„Od piosenki do literki” M. Barańska A. Filar – pakiet 1. Podręcznik 

zawiera 48 scenariuszy zajęć oraz zapisy nutowe piosenek, a teczka zawiera 

103 karty w formacie A 4 z małymi i wielkimi literami. Do pakietu 

dołączone są 3 płyty CD z piosenkami (sprzedawane osobno)  

 

 

 

 

 

 

 

 

kpl 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

    

41 Klepsydry Kolby szklane z osłoną z tworzywa sztucznego. Wym. śr. 8cm, wys. 16cm.       
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Zielona  - 1 minuta, niebieska - 5 minut i pomarańczowa - 10 minut szt. 3 

42 Gra 

edukacyjna 

„Kot i mysz” 

Wielopoziomowa gra logiczna w budowanie dróg, zawiera 48 zadań do 

rozwiązania. Zadania mają 4 stopnie trudności. 

 

szt. 

 

4 

    

43 Domino 

„Łąka” 

24 kostki wykonane z tworzywa sztucznego. Wym. kostki: 3,5x7cm szt. 2     

44 Domino – 

zwierzęta 3D 

Klocki zawierające zabawne obrazki ze zwierzętami. Można dowolnie 

łączyć. Zawarte w zestawie łączniki pozwalają na budowanie 

przestrzennych układów. 

 

 

szt. 

 

 

2 

    

45 Zestaw 

kreatywny 

26 szt. akcesoriów: 2 szt. filcu, 2 szt. folii holograficznej samoprzylepnej, 2 

szt. folii aluminiowej, 3 szt. folii aluminiowej z gwiazdkami, 7 szt. kartonu 

karbowanego w różnych wymiarach, 10 szt. papieru rysunkowego, 2 szt. 

papieru rysunkowego złoty i srebrny, 15 szt. kartonu, 18 szt. papieru w 

różnych wzorach , kolorach i wymiarach , 10 szt. papieru transparentnego 

 

kpl 

 

 

4 

    

46 Zestaw 

świąteczny do 

wyprawek 

plastycznych 

Pudełko do przechowywania zestawu zawierający instrukcję i pomysły 

prac. Zestaw składa się ze 110 elementów: 1 aluminiowa folia złota, 1 

aluminiowa folia czerwono-złota, elementy do wykonania lampionu, arkusz 

tektury falistej z 13 naciętymi elementami, arkusz folii aluminiowej z 13 

naciętymi elementami, 1 szt. tęczowej tektury strech, 1 szt. tęczowego 

papieru transparentnego, tektura: 3 szt. w kolorze czarnym, 3 szt. białym, 6 

szt. w gwiazdki, 8 szt. w różnych kolorach i 10 szt. papieru transparentnego 

 

kpl 

 

2 

    

47 Zestaw 

kreatywny 

Wstążki 

Zestaw 100 g w różnych wzorach i rozmiarach szt.  2     

48 Brystol 

kolorowy 

Format A4 -  250szt., zestaw 25 kolorów 300 g/ m
2 

kpl 4     

49 Papier 

dekoracyjny 

Papier „Natura” w 5 wzorach, daje się łatwo modelować i zwijać: 10 

arkuszy ze wzorem 270  g, 10 arkuszy transparentnych 115 g, 10 arkuszy 

jednobarwnych 130 g. Wym. 24x34cm (1szt.) 

„Wzorki” – papier w 5 wzorach: 10 arkuszy ze wzorem 270 g, 10 arkuszy 

transparentnych 115 g, 10 arkuszy jednobarwnych 130 g. Wym. 24x34cm   

  

szt. 

 

2 
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( 1 szt.) 

50 Tektura falista Kolorowa. Wym.21x29,7cm. 10 szt. kpl 2     

51 Sizal z 

brokatem  

Ozdobny, posiada szerokie zastosowanie usztywniony z bardzo 

wytrzymałego włókna z agawy sizalowej. Wym.33x23cm; gramatura 135 

g/ m
2 

 

kpl 

 

 

2 

    

52 Brystol 

wytłaczany 

„Margaretki” – ozdobny karton metaliczny z motywem kwiatków. Idealny 

do wszelkiego rodzaju prac artystycznych. 10 szt.; 10 kolorów; 230 g/ m
2
. 

Wym. 23x33cm 

 

 

kpl 

 

 

2 

    

53 Kółka do 

orgiami – małe 

50 arkuszy w 10 kolorach z wysztancowanymi kółkami, 2000szt. średnica 

kółek 2; 3;4; 6,5 cm 

 

szt. 

 

2 

    

54 Kółka do 

orgiami – 

średnie  

Średnica 10 cm. 70 g, 500szt. w 10 kolorach szt. 2     

55 Fartuszki  Ochronne fartuszki dla dzieci, zakładane przy wykonywaniu prac 

plastycznych – 3 szt. w komplecie 

 

kpl 

 

7 

    

56 Kredki długie 

grube  

Zestaw klasowy 60 szt. 12 kolorów w pięciu zestawach. Dł.175mm, 

grubość 10mm 

 

kpl 

 

2 

    

57 Kredki 

świecowe  

Duży zestaw kredek woskowych ( świecowych) dla całej klasy w 20 

intensywnych kolorach, Jedno opakowanie 100 szt. 

 

op 

 

2 

    

58 Szablony do 

odrysowywania  
Zestaw szablonów o różnorodnej tematyce. Wykonany z trwałego, 

elastycznego tworzywa o bezpiecznych krawędziach. Gładko zmywalna 

powierzchnia umożliwiająca wielokrotne ich stosowanie. 6 wzorów o wym. 

15x15cm. Tematyka: bombki, ogród, warzywa, ptaki, Boże Narodzenie, 

Wielkanoc  

szt. 6     

59 Stemple  Stemple drewniane na uchwycie, dodatkowo oznaczone motywem odbitki. 

Oznaczenia wykonane techniką laserową, co zapewnia trwałość i 

czytelność. Tematyka: zwierzęta wokół domu (12szt. wym.5x4cm) - 1 szt.; 

ogród ( 12 szt.wym.5x4cm) – 1 szt.;  liście ( 6 szt. wym. 6,5x7cm) – 1 szt.; 

Boże Narodzenie ( 6 szt. wym. 6,5x7cm) 

szt. 4     

60 Poduszki do 

tuszu  

Nasączone kolorowym tuszem, umieszczone w obudowie z przezroczystą 

pokrywą ułatwiającą bezpieczne przechowywanie. Średnica 15cm. Zielona, 

szt. 4     
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czerwona, żółta i niebieska. 

61 Piankowe 

liście 

samoprzylepne  

Kolorowe, samoprzylepne kształty listków. 60 szt. w dwóch rozmiarach: 

3,5 – 6 mm i 5 – 10 mm. 

szt. 2     

62 Piankowe 

kwiatki 

Zestaw kolorowych kształtów kwiatków wykonanych z folii piankowej 40 

szt. 

 

szt. 

 

2 

    

63 Ozdoby 

filcowe. 

„Serca”  

Wymiar 3cm i 4 cm. 28 szt. kpl 2     

64 Ozdoby 

filcowe. 

„Kwiaty” 

Wymiar 2cm; 3,5cm oraz 4,5cm – 39 szt. szt. 2     

65 Naklejki Samoprzylepne naklejki z pianki: Biedronki (1arkusz – 78 naklejek), 

motylki (1 arkusz – 59 naklejek) , serduszka (64szt.), misie i serca        (53 

szt. wym. od 0,9x0,8cm do 4,5x,3,5cm) 

 

 

szt. 

 

 

4 

    

66 Brokaty  Magiczne, sypkie brokaty w wygodnych słoiczkach z dozownikiem. 

Doskonałe do ozdabiania własnoręcznie wykonanych prac. Kolor : złoty 

(250g) – 1 szt.; srebrny ( 250g) – 1 szt.;  

Kolorowy (400g)- 1 szt.: czerwony (250g) – 1 szt.; niebieski(250g)- 1 szt. 

 

 

szt. 

szt. 

 

 

2 

3 

    

67 Taśma 

dekoracyjna  

Taśma dekoracyjna błyszcząca 6 rolek. Wym. 12mm x 2 m szt. 2     

68 Klej w sztyfcie  Bezbarwny i bezwonny oraz zmywalny i niebrudzący. Nie zawiera 

substancji szkodliwych. Opakowanie 35 g 

 

szt. 

 

10 

    

69 Klej Pistolet  Wym. 17x3x14 cm szt. 4     

70 Wkłady kleju 

do pistoletu 

Średnica 20mm. Opakowanie 1 kg szt. 4     

71 Taśma 

dwustronna   

Długość 25m szer.5cm szt. 3     

72 Dziurkacze 

dekoracyjne  

Dziurkacze Jumbo. Rozmiar: dł. 9,7cm; szer. 7cm. Wys. 5,5/7cm 

 Motywy wielkości : 3- 4,4cm; serce, kwiatek, gwiazda, motyl 

 

szt. 

 

4 

    

73 Papier do „Zrób to sam” – zadrukowane po obu stronach: 12 różnych motywów, szt. 1     
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składania  spodnia strona gładka. 80g/m
2
. Zawartość 120 arkuszy ( po 10 arkuszy z 

każdym motywem; wym. 20x20cm) 

74 Zestaw 

wzorzystego 

papieru 

64 fantazyjne wzory w 8 różnych kolorach ( arkusze papieru z 

jednostronnym nadrukiem) 65g/m
2
. Wym. 14x21,5cm. 192 arkusze 

kpl 1     

75 Markery Markery EDDING 3000. Zestaw 4 kolorów: czerwony, niebieski, zielony i 

czarny; do trwałych i odpornych na wodę napisów, na prawie wszystkich 

materiałach, z zaokrągloną końcówką i bezwonnym tuszem. Szerokość 

kreski 1,5 – 3 mm 

kpl 4     

Wartość netto (zł):  

Podatek VAT (zł):  

Wartość brutto (zł):  

B.7 Zakup sprzętu elektronicznego 

1 Skaner Skaner o parametrach nie gorszych niż: 

typ skanera płaski standard A4 z głębią kolorów (bity) 4B, interfejs USB, 

optyczna rozdzielczość skanowania 4800x 9600 (dpi), atapter, wymiary 

szer. 280mm gł.430mm wys. 41mm, źródło światła LED, waga  max. 2,2 

kg, system operacyjny Mac OSX 10,3, Microsoft Windows 7, Microsoft 

Windows Vista, Microsoft Windows XP, okres gwarancji 12 m-cy, kolor 

czarny. 

szt. 1     

2 Rzutnik 

multimedialny 

Rzutnik o parametrach nie gorszych niż:  jasność lampy 150lm, parametry 

kluczowe 640x480, wspierana 1280x720 (HDMI/VGA), sygnał wejściowy 

wideo-component wideo (Ypbpr), VGA, HDMI, USB, wmontowane 2 

głośniki 2W, moc lampy LED 30W, soczewka f=125mm, ostrość -185mm, 

wielkość obrazu 30-100cal, kontrast 500:1, zasilanie AC110-240V/50-

60Hz, zużycie energii ok.30W, warunki w trybie pracy- temp.0
0
C-50

0
C , 

wilg.10%-60%, warunki przechowywania- temp.-15
0
C – 50

0
C wilg.10%-

90%, wymiary, waga , kolor – 14,0x13,5x5,0cm, 0,7kg, kolor czarny, 

częstotliwość pracy pilota 38KHz, obsługa 3D 

szt. 1     

3 Ekran Ekran rozwijany ręcznie, ścienny, podwieszany. Proporcje obrazu 1:1; 4:3; 

16:9; 16:10. Wym. ekranu 2000x2000mm.Wym.obrazu 2000x2000mm. 

szt. 1     
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Projekcja przednia. Dł. obudowy 2076mm. Przekrój kasety 71x71mm. 

Rodzaj powierzchni Matt White. Pozostałe parametry: blokada 

zabezpieczająca przed zwijaniem. Dolna belka wykonana z materiału 

zapobiegającemu fałdowaniu materiału 

4 Drukarka Drukarka atramentowa  do druku w kolorze o parametrach nie gorszych niż: 

wspierane systemy operacyjne - Windows7, Windows Vista, Windows XP 

(SP2), MacOSX10.5.8, Mac OSX10.6,Mac OSX10,7; Minimalne 

parametry nie gorsze niż: rozdzielczość druku-czerń 9600x2400, 

rozdzielczość druku-kolor 9600x2400, prędkość druku-czerń 15str/min, 

prędkość druku – kolor 10str/min;  druk bez marginesów, ilość wkładów 5, 

ilość kolorów podstawowych 5, maksymalny format nośnika A4, nadruk na 

kopertach DL,10 , obsługiwane nośniki: koperty, papier zwykły, papier 

fotograficzny, naklejki, pojemność podajnika na papier 125 szt, funkcje: 

dopasowanie do strony, druk wielu stron na jednym arkuszu, druk plakatu, 

sortowanie, drukowanie skalowalne, druk broszury, interfejs USB 2,0, 

praca w sieci WiFi zgodne ze standardem IEEE802,11b/g/n. Wymiary: 

wys.12.8cm, szer.45,1cm, głęb.36,8cm, waga 6,6kg. 

Fabrycznie nowy, gwarancja co najmniej 24 m-ce. 

szt. 1     

5 Odtwarzacz 

DVD 

Odtwarzacz  pozwalający na odtwarzanie mediów - CD, CD-R,  CD-RW, 

DVD-R,  DVD+R,  DVD+RW,  DVD-RW, VCD/SVCD, Pamięć USB, 

obsługiwane formaty JPG, MP3, WMA, AVI, DivX 3, DivX4, DivX5, 

DivX6, XviD, odtwarzacz powinien  posiadać: Dekoder Dolby Digital, 

wejście USB, wyjścię komponentowe, scart, wyjście AV, wyjście S-Video, 

cyfrowe wyjście koncentryczne, wyjście audio stereo, wyświetlacz LCD, 

progresywne skanowanie, istnieje możliwość aktualizacji oprogramowania, 

pilot zdalnego sterowania. Wymiary wys.4,50cm, szer. 22,5cm, 

Fabrycznie nowy, gwarancja co najmniej 24 m-ce. 

szt. 1     

6 Radio z 

odtwarzaczem 

Radioodtwarzacz wyposażony w:   radio FM – cyfrowy tuner PPL, 

odtwarzacz  płyt kompaktowych (CD i CD-R/RW), odtwarzacz plików  

Mp3, wejście USB, zegar z budzikiem, moc wyjściowa 2 x 5W RMS, 

łączność bluetooth, wejście Line-in i słuchawkowe, wyświetlacz LCD, pilot 

szt. 1     
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w zestawie, kolor czarny, gwarancja 24 m-ce.  Zasilanie 220-240V lub 

baterie typu C, wymiary: wys.175 mm, szer.420mm, głęb. 235mm, waga 

2,7kg. Fabrycznie nowy, gwarancja co najmniej 24 m-ce. 

7 Tablica 

interaktywna z 

oprogramowa-

niem 

Tablica interaktywna o parametrach nie gorszych niż: 

 

Elektromagnetyczna pasywna, bez emisji pola elektromagnetycznego przez 

powierzchnię tablicy, obsługa przez 2 osoby.  

Twarda, przeznaczona do projekcji i rysowania, odporna na uszkodzenia 

mechaniczne. Rozdzielność wewnętrzna 2700 linii/cal, przekątna obrazu 

obszaru roboczego min. 78 cali, format obszaru roboczego 4:3, max. 

Obsługiwane rozdzielczości min,12800x9200 pikseli, prędkość odczytu 

współrzędnych min. Do 150 współrzędnych na sekundę, 200 cali na 

sekundę.  

Czułość zbliżeniowa do 0,2 cala. Waga do 23 kg. 

Komunikacja z komputerem przewodowa poprzez port USB, opcjonalnie 

bezprzewodowa RF, oprogramowanie i sterowniki Vista/Windows 7 (32 i 

64 bit), oprogramowanie do każdego z tych systemów w języku polskim, z 

polskim modułem pomocy, zasilanie bezpośrednio poprzez port USB. 

Zasilanie pisaków przez wbudowany wymienny akumulator 3A, ładowanie 

pisaków za pomocą ładowarki na wyposażeniu standardowym tablicy. 

Sprzętowa emulacja myszki- możliwość realizacji funkcji myszy 

bezpośrednio w pisaku bezprogramowej emulacji i konieczności naciskania 

dodatkowych przycisków. 

Nieruchome przyciski z najważniejszymi funkcjami, w tym kalibracji 

tablicy oraz minimum 3 przyciski dowolnie programowane przez 

użytkownika. 

Standardowe wyposażenie: 2 pisaki interaktywne, ładowarka, 4 wymienne 

rysiki do pisaków, mocowanie ścienne do tablicy, zasilacz do tablicy, 

oprogramowanie. Gwarancja co najmniej 2 lata ( elektronika i powierzchnia 

tablicy) oraz 1 rok na akcesoria. Dodatkowa funkcjonalność i właściwości 

oprogramowania dołączonego do tablicy. Możliwość pisania po tablicy 

szt. 1     
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jednocześnie przez 2 osoby w tym samym czasie przy użyciu 2 pisaków. 

Możliwość wstawiania obrazów lub tekstów na kolejne warstwy strony z 

ukrywaniem lub ujawnianiem informacji na nich zawartych. 

Rozpoznawanie odręcznie pisanego tekstu, tworzenie, umieszczanie i 

edycja wzorów matematycznych, chemicznych i fizycznych, pełna 

lokalizacja oprogramowania dołączonego do tablicy i w języku polskim. 

Możliwość wstawienia pustej strony w dowolnym kolorze, z dowolnym 

tłem graficznym, kalendarzem oraz strony z gradientem, możliwość 

wstawienia strony w linie lub w kratkę oraz samodzielnego zdefiniowania 

gęstości siatki i tła siatki. Tymczasowe blokowanie obiektów i kopiowanie 

poprzez przeciąganie obiektów. Definiowanie łączy do dowolnych 

zewnętrznym plików, stron internetowych, dźwięków, filmów. Pełna edycja 

obiektów: obrót, przesuwanie, zmiana rozmiarów, ustawianie kolejności, 

grupowanie, rozgrupowanie. Interaktywne narzędzia do geometrii. 

Wbudowana i w pełni edytowalna przez użytkowników galeria/ na zbiór 

obrazów w tym załączonych plików typu flash. Archiwizacja w formatach: 

PowerPoint PPT, plików graficznych ( JPG,PNG,GIF,TIFF), plików PDF, 

HTML, AVI. Pełna konfiguracja paska narzędziowego. Ujawnianie treści 

przy zastosowaniu kurtyny ekranowej, latarki, innych narzędzi. 

Automatyczne zapisywanie kopii bezpieczeństwa tworzonego pliku o 

wybrany interwał czasu oraz odtwarzanie dokumentu po jego 

niekontrolowanym zamknięciu w sytuacji krytycznej. Możliwość tworzenia 

ćwiczeń interaktywnych na podstawie gotowych szablonów: anagram, 

grupowanie w kolumny, uzupełnianie zdań, kolejność zdań lub słów, oś 

czasu, memory, dopasowanie słów i obrazów, odkrywanie obrazka, test 

wielokrotnego i jednokrotnego wyboru. 

Wartość netto (zł):  

Podatek VAT (zł):  

Wartość brutto (zł):  
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Zestawienie zbiorcze – łączna wartość pozycji B 1 – B7 

 

Wartość netto (zł):  

Podatek VAT (zł):  

Wartość brutto (zł):  

 

 

__________________ dnia _________ 

 

 

_____________________________________ 

podpis i pieczątka wykonawcy 

 


